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m ''37.t sted å være"
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++-

Dette er fdrstenr.av en avis som .v i l komme ut med
jevne mellomrom. 11 ensikten med avisa er. å•gi marxist-leninistenes syn på aktuelle spdrsmål i. distriktet,Og'belyse saker
4g gt anvisninger på ting,som laorgerpressa.r lite villig til/
a ta opp og si sannheten om.
Vi er interessert i kritikk av avisa,og tips om stoff
til den.Vi bet derfor alle som leser dette om å si sin mening
og/eller bidra Med.stoff/tips til avisa.Adressen er
GNISTEN,boks 335,3701 SKIEN

"Et sted å være"
Aksjon "Et sted å være" er satt i verk og blir stdttet
• alle de politiske ungdomsorganisasonene i byen,av mersive
av
Club: og aktive uavhengige unge.Aksjonen tar som kjent sikte
å skaffe ungdommen i byen skikkelige fritidstilbud_og:skikkelige folk til å administrere og lede arbeidet.
SUF(m-l) er med i aksjonen,og'stdtter den i hovedsak
fullt Ut-.1 motsetning til lignende tiltak tidligere,har denne
aksjonen fått brei stdtte fra de unge selv og fra foreldrene
deres.pette er en fo rutsetning for at aksjonen skallykkes.
•
Aksjonen -er også riktig,fordi det fremmer. helt
og rettferdige krav.Ungdom med plikterog hardt arbeidspress i form 'aV -skolegang har et irinlyseride.krav på s kikkelige
muligheter til fritidsUtfoldelse etter et opplegg som tar hensyn - tilåt de er uldnte og at de ofte ikke har muligheter for
å drive med det de har lyst til hjemme.
-

KomMUne og stat har aldri tatt hen;syntil dette i- sin
planlegging.Tvert om bevilger myndighetene'minst mulig til
beste for slike uproduktive grupper som barn,ungdom,gamle og
ufbre.Pette.koMmer klart til uttrykk i, bl.a.statsbudsjettet i
år,der skattene'dkas,men pengene i hbyeclsak skal gå til stotte
av starindubtrien,slik at denkanbli mer 'Icotkurransedyktig"
ved EF-medlemsskapet.Og da gir man blaffen i
det er et
skrikende behov for daghjem for barn,at gamle og ufdre ofte
lever på eksistensminimum,og at ungdom blir kastet ut fra
kafeene fordi de ikke har penger til brus,og går gatelangs
og fryser.
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Denne overflyttingen av kapital
fra folket til surindustrien
er den faktiske årsak til at
ungdommen i Skien,og ellers
i landet,ikke forlengst har
fått sine rettmessige krav
oppfyllt,og det viser klart
at skal vi noengang få
disse kravene oppfyllt,så må,
vi sloss for det.Derfor
er 'Et sted å være' en
bra aksjon.
Mandag den 7/2
gjennomfdrte aksjonen en
demonstrasjon for å vise
sin vilje til gjdre noe for
å få kravenesine oppfyllt.
Vi'kjenner alle til 'ordfdrerens tåpelige holdning
da han kas'tet ut aksjonens
repreSentant,ogpolitiets
opptreden da de hindret
ferlk i årkomme.inn på bystyremdtet.(Bystyremdter
er fullstendig åpne moter i
iflgnorsk 1tNv)

■:.

Det er klart at illusjonen om at bYstyret •er til. for
folkebog troen på bystyrets ,evre og sanne viljestil å^ta seg
av denne saken - er- sterkt-svekke.t,:bia de som var med på
demonstrasjonen.Likeså må illusjonen om politiet sOm "folkets
tjener" ha fått en sterk bridt.Politiet sanne ansikt som
beskyttere av topp-pampenenes vilje på tross av lov og folkemening,trådte•-klart fram.
•:k
Demonstrasjonen.var,en seier.På forhånd hadde aksjonen
fått opplySt at saken måtte . behandles på :vanlig Måte" i de
forskjellige utvalg og nemder,(Formannakap,til tomteselskapet,
til bygpingsrådet,til helserådet,til brannstyret,tilbake til
'formannskap og bystyre etterat.diverse komiteer hadde beregnet
Og , Jcalkulertehan.dlingenysille. I .bes.t ,fall ta 4-5, mnd. ,idet
gille nemdeneag rådene harO,r.dine ,moster, bare byer_14.dag.
•

•

Men hva skjer? De kommunale tampene Må ha fått litt av en
stokk når de så at d e res fredede
,
enevolLdrike.lple rystet av
'folkssom ikke lenger var
stlecl .o.ra: fagre ldfter.
Så vi har vært vitne til -, en_fantstisk forSaringavSaken,til
:1.toMMunen å være.På ca.14.dager. , har.man_klart å stable ' på beina
' ,...uttalelser og behandlinger og overs,la
fra alle teMÅene:Men
resultatet? Ungdommen'kanikke-få-,det huset de krever, fordi det
blir for dyrt.
*

Men det iser alde
det er mulig å få kommunen
til å gjord noe nare , vi.slos&- litt.,for det.'
.
Men det . viser en ting til.i-og med at ,
aksjoilen ikke fikk
kravet - sitt optfyllt,kan den altså. ikke basere
seg , på-kommunen.
Den må fdge opp sin opprinnelige k 2,re.a.inje: A.rbeide
på egenhånd med utenomparlamentariske midler,

